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 جهنم زنانای یجمهور
 

 

سبات  منانی بار سنگری که زنان تا کنون در زاستی دنی از محدود کشورهاافغانستان

 روزانه ی را در زنده گی مدفون مانده و رنج طاقت فرساکسرهی ی مرد ساالرءدهیپوس

 راثی به مزی آمری منحط و تحقءدهی پدی اسالمی کشور هاگری اگر د۰ شوندیمتحمل م

 و لباس دراز ی زنان را به روسری اجبارشش پویعنی یوسط گرفته شده از قرون

 زنان افغان مجبور اند دانند،ی مجاز می اجتماعتینهارا در فعالآمحدود ساخته و سهم 

که یی  خانواده  آنی فرمان مردهاو"  لنگ هایمال" نامنهاد از نوع ونی روحانیبه فتوا

 دهند و ت حرکی بنام چادراری زندان سکی ری فتواها متآثر اند خودرا در زنیاز چن

 به ستندی نای دننی خود اهل اای گوکهیبه گونه ا" پنجره" کران را از عقب ی بیایدن

  سمبول اختناق و ترورنی به مثابه برجسته ترتوانی را می حمل چادر.رندیتماشا گ

 زنان ی حت. نمودی را در خود نهفته دارد تلقگری زنان که صدها رنج و عذاب دیروان

 ی شوند اجبارأ بر روی زنان معلوم میهای حقوق و آزاداسبان که در ظاهر پسیپول

 زنده نی چاپلی اگر چارل. تا امر بالمعروف اجرا گرددکنندی سر می چادرفورمیونی

 ی ماتری تء را ده ها مرتبه به صحنهابی و کمرظی نی بء مضحکهنی ادی بدون تردبودیم

.کشاند 

 در جهت ی مهمی بار گامهانی اولی خان و همسر جسور او برالله چه شاه امان اگر

 بند دوران سلطنت محمد ظاهر می نی زنان گذاشتند که بعد در دهه دموکراسییرها

 حکام ان برهه سبب یادی بنری نا پخته و غری اما تدابافتی وسعت  ییشاه تا اندازه

 دوانده و شهی مسلط بر جامعه ریتماع حرکت نتواند در مناسبات اجنی تا ادیگرد

. سازدای زنان مهی براءستهی شاگاهیجا

 برداشته شد و نهی در زمی موثر تری ح د خ ا بود که گامهاتی در دوران حاکمتنها

 زنان بخصوص .دی به مالحظه رسیاجتماع_یاسی سیتهایحضور گسترده زنان در فعال



 گرفتند امکان ی منشآ می خرافاتودی و آزاد از قافتهی می تعلی که از خانواده هایآنها

 ، استی سلی از قبی مختلف زنده گی هاه با مردان در عرصکجای تا افتندی

 و نو ی مرحله هم بنا بر نا پختگنی ا. شرکت ورزندانهی مساورهی و غعلم،فرهنگ،هنر

 و ی آوران کهنه پرستامی پنکهی و مرد ساالر افغانستان همیلی قباءبودنش در جامعه

 مجاهد و طالب بر سرنوشت ملت حاکم شدند به ی در قبایشی اندکی تارروانیپ

.افتی انی پازی انگغمءونهگ

 پنج کای امرانی نظامورشی ءجهی در نتگری دمی طالبان از شهر کابل وگماشتن رژراندن

 وضع منجمله به سود زنان ی دگرگونی برایدهای قبل سبب شد تا امیسال و اند

 و غاتی الرغم تبلی عل.افتندی یگری سمت ددادهای نگذشت که رویریجوانه زنند،اما د

 نباری،ای جهادیای ، جنگ ساالران و مافیموکراس و دی ها در مورد آزادیدروغ پراگن

 تیمشروع ی زده براهی قدرت تکٔهکی دوباره بر اری خارجی نظامیروهای نیاریبه 

 از همه ضمن شتری صادر نمودند که بنی کردند و قوانری جرگه ها داشیاستبداد خو

 به گونه .د زنان افزوده شی هاتی به رنج و عذاب و محرومگری دیفراوان مظالم اجتماع

 ماده اش حقوق زن و کی در ی جهادء جرگههی شده در لوبی تصویمثال قانون اساس

 ء در ده ها مادهی ولدی جلوه نماکیتا قانون دموکرات کند ی اعالن میمرد را مساو

 متذکره را عمأل ناممکن ء تحقق مادهرندیگیالهام م" ی لنگیمال "ی که از فتواگرید

. سازد یم

 ،  ولسوالثی که خود قانونگذار و خود اجراگر اند و به حی فرماندهان جهادّ

 تمام ارگان رهی پارلمان و غلیر،وکی،وز﴾دادستان﴿رنوالڅا،یه،قاضی امن،قوماندانیوال

 در جامعه و در گام یدادگری را اشغال کرده اند در اعمال خشونت و بی حکومتیها

 خصومت در ی شناسند و حتی نمی مرزو دفاع حدینخست در برابر زنان محروم و ب

 ی اطالعات و فرهنگ جمهورری خرم وزمی کنند چنانچه کریبرابر زنان را پنهان نم

 را که ی را دارد خانم جوانی جهادی هامیجهاد در صفوف تنظ"تخاراف" که یاسالم

موخته است در محضر عام آ ی عکاسءشهی پی کنونزیشهامت کرده و در نظام زن ست

 فرهنگان بر فرهنگ اش ی که بی و افسوس بر ملتغی در. دهدی قرار منتمورد اها

. رانند یفرمان م



 در افغانستان است که به جی رایخرافات عنعنات ء بعد از تولد از زمرهی سازنامزد

 ی اسارتدی و در قدهی کشری به زنجی زندگنی آغازیرا از همان روزها اساس آن انسانها

 موارد دختران نوزاد را با مردان ی در بس. آورندی در مستندیکه خود از ان آگاه ن

 یق انسان اخالی و حتی که اصأل در قالب افکار مدنند سازی ساله نامزد می و سستیب

   . گنجد ینم

 ی فروشند و گاهی در بدل پول می دختران نو جوان را گاهنکهی تر از همه ازشت

. کنند یمانند جنس با سگ معاوضه م

 درد آور ی داستان هانی از چنء نمونهی قندوزء سالهازدهی صنوبر دختر سرنوشت

. سازد ی دار محهیاست که قلب انسان را جر

 نی با مجاهدکجای آباد ی در نقش ولسوال علی اسالمتیع نظر قوماندان جممال

 ی برد،گلشاه را زخمی بنام گلشاه حمله می خانمء شب به خانهیکیتفنگدارش در تار

 . کندی معاوضه می ساله اش را ربوده بعدأ با سگ جنگازدهی سازد و صنوبر دختر یم

 چارهی ب. دهدینم به حرفش گوش ی کسشود ی عارض می و والارنوالڅ گلشاه به یوقت

 مانند قوماندان ی هم از تبار همان کرگسان جهادی و والرنوالڅا داند که یگلشاه نم

 صنوبر توسط افته،ربودنی پرورش تیمال نظر اند که روح و روان شان در جرم و جنا

   . دانند ی می امر عادکیمال نظر را 

نج سال قبل خوانده  و پیچون س﴿"ستی آدم فروشان قرن بای بشر اتیجنا" روماندر

 لی دختران جوان به دلی تن فروش﴾ طلبمی مست،پوزشی در ذهنم نسندهیبودم نام نو

 یاجتماع-ی اقتصادء عادالنهی از مناسبات غی خانواده ها که ناشیدستیفقر و ته

 است که دهی گردانی گرفته شده و بریصو هنر مندانه به تیلیحاکم بر جامعه است خ

 سود برده با فروش شی به نفع خویچگونه دالالن استفاده جو از وضع ناهنجار اقتصاد

 جنگساالران ی زنند ولی متی خانه ها دست به جنایدختران جوان در روسپ

 ی هم جلوتر رفته دختر جوان را با سگ مبادله منی ازکی وستیافغانستان در قرن ب

.کنند

ر



 و ی اخالقری در برابر زنان عمل غی اسالمیران جمهور از خشونت سردمداگری دءنمونه

 استفاده از مقامش دختر ء با سوی و. بغالن استتی والءهی قوماندان امنی انسانریغ

 با مخالفت ی خواهد به ازدواج وادار سازد اما وقتی را اغوا نموده مءجوان هفده ساله

 مسلحانه ورشی دست به  شبیاهی مانند جغد مکار در سد گردی او مواجه مءخانواده

 که چون دی گوی آورد،بعد می و به عقد خود در مدی ربایبرده دختر جوان را م

 که ی بدا به حال کشور. کرده استی و اسالمی پرداخته،کار شرعدالر چهارهزار

. دار آن اندتی و رهزنان امنانیجان

ر افغانستان از  بلکه سراسستی حوادث تنها منحصر به بغالن و قندوز ننگونهی اوقوع

 تی عدم شفافی برد ولی آن رنج منی و اعمال پاسداران امروزیی یجهالت قرون اوسط

 در تهی سستم وجود دارد،نبوداتورنی که چنی البته در جایدر سستم اطالع رسان

 بر نظام یطالب-ی جهادییادگرای کامل بنتسلط دفاع از حقوق بشر و ادی نوبنینهادها

 و هیله،قری از سطح قبتی تا اخبار جرم و جنادهیب گرد کشور سبیی و قضایعدل

 ی اسالمی در جمهوریعنی ردی قرار نگی قانونگردی مورد پی فراتر نرود و کسیولسوال

. و تبهکاران دست آزاد دارندنیافغانستان مجرم

 دختران ژهی جوانان بوی زندگنسوی که از قرنها بدی ناسالم اجتماعی هادهی از پدیکی

 ازدواج دینمای را دچار اختالل میشوار و رقت بار ساخته و آهنگ خانواده گجوان را د

 از آن با ی ناشی آمد تا معضله های به عمل می سعمأی در گذشته دا. استیاجبار

 برداشته شودکه انی از می و ارباب طور،خان،ملک مسجدیل،مالی فامسی رئءمداخله

 نمودندو دست به خود ی تحمل م راشی خوی طاقت فرسای زندگء جوان ادامهیزوجها

   . زدندی نمی خودسوزای یکش

 رسم منسوخ از هم نی همی حتی افغانستان کنونییکایامر -ی جهادی دموکراسدر

 نامنهاد ی اداره هایتی مسئولی و بیتی کفای ب،ی خودرا به خودسری و جادهیپاش

ار ظلم شوهر  بری عروس شده زًا دختران جبری وقت. داده استی اسالمیدولت جمهور

. کنندی به آتش رجوع منندی بی نمت نجای برای و راهرندی گی قرار میو وابستگان و



 نگونهی به نشر سپرد که ایآلمان فلم مستندn-tv یونیزی قبل کانال تلویچند

  : دهدی انعکاس میحوادث را با عواقب ناگوار آن به روشن

 از یکی در ی تختیژ است رو که تمام بدنش بسته در بندای بنام گاللی جواندختر

 تنها توان حرکت دادن چشمانش را دارد کهی در حالده،ی هرات خوابی هامارستانیب

 ی مدهی دزی نیگری دست،تعدادی تنها نی گالل. کندی و آنسو نگاه منسوی ایگاه گاه

 اجبار در خانواده برتر شمرده به عذاب آتش پناه ر را بیشوند که مانند او فرار از زندگ

 راه،نه زنده نه مهی در نی ولابندی روزگار نجات ء شدهلیردند تا شود که از عذاب تحمب

 حال دکتوران موظف در تالش اند با ابزار و امکانات . شدندمارستانیمرده وارد ب

. باز گردانندی دارند آنهارا به زندگاری که در اختیزیناچ

 ی که چه رنج و عذاب بشدیند ای کند با خود می نگاه مری تصاونی انسان به ایوقت

 را با توصل به ی به زندگدنی بخشانی راه پاتی بر آنها روا داشته شده که در نهایانیپا

. در آتش سوختن انتخاب کردندیعنی پر از درد ءقهیطر

 ی رحمانه لت و کوب می که دخترش توسط شوهر و پدر شوهر بدی گوی می گاللمادر

 گاه فی در توقی گرچه شوهر گالل. وجود نداشتی دادخواهی برای درگاهی ولدیگرد

 صورت ی خارجیونیزی تلومی او بخاطر حضور تفین،توقی برد اما به پندار ناظریبسر م

 رفتند باز همان آش های خارجنکهی کنند،همتی تظاهر در قانونانی خارجیگرفته تا برا

.است و همان کاسه

 از شصت درصد شتری چونکه بستی ندبخشی به قول دکتور معالج امی گاللتیوضع

 او انجام یابی صحت ی گرچه دکتوران آنچه در توان دارند برا.جلد بدنش سوخته است

 نی با مدرن تراسی مقنی دری دکتور معالج، درمان سوخته گء دهند مگر به گفتهیم

 روز نی در چهارمی باالخره گالل. رسدی نامحتمل به نظر می دشوار و حت،ی طبلیوسا

 و دی از امیای که با دنی دختر جواننصورتی کند و بدی وفات ممارستانی در باقامت اش

 افتد و فاجعه بار ی می عدالتی شده بود به دام خرافات و بیآرزو تازه وارد بهار زندگ

.دی گوی میترک هست



 ظاهر شده بی از غیی زشت و مسخره که گوءافهی با قی آدم های از درگذشت گاللبعد

 دی گفتنند و دوباره ناپدء مسئوالنهی بی حرفهادهی نامرنوالڅا و یاند خودرا قاض

.شدند

 ی زنان و حقوق بشر در کشورتی است وضعنی ما،چنء تلخ جامعهتی است واقعنیچن

 کنند و از جبر و ی برپا می دموکراسیاهوی انها هییکای امرانیکه زمامداران و حام

. تراشندی می آزادهکریاختناق پ

 دی دهند بلکه حق را بای دانند که حق را نمی میسالتمند کشور به خوب آگاه و رزنان

   . گرفتن آن قاطعانه مبارزه کردیگرفت و برا

 تمام محرومان و رنجبران ی زنان بلکه برای حقوق، نه تنها براء در جهت اعادهمبارزه

 ی و دموکرات کشور ما می زنان مترق. طلبدی میاسی سرومندیافغانستان تشکل ن

 را شی خوءستهی سهم شاکی چپ دموکراتیروهای شان به صفوف نوستنیانند با پتو

 ی راه عدالت اجتماعنی راستنی با مبارزکجای نموده فای تشکل انی چنیدر اساسگذار

 زنان محروم و تمام اقشار زحمتکش جامعه بوجود ی برایمرجع مطمئن دادخواه

.آورند

 چپ یروهای نی و پراگنده گیاسی سء فقدان حضور فعال زنان در مبارزهاگر

  . خواهد ماندی زنان باقجهنم  موجودی جمهورابدی منوال ادامه نی به همکیدموکرات
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